
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 

 На основу члана 188. став 1. тачка 2) Закона о платним услугама („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) и 

члана 15. став 3. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. 

закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 и 40/2015 – одлука УС), у поступку за одузимање дозволе за 

пружање платних услуга платној институцији „ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЦОА д.о.о. 

Параћин“, са седиштем у Параћину, Вожда Карађорђа 4, по писменом обавештењу платне институције о томе 

да више не намерава да пружа платне услуге, Извршни одбор Народне банке Србије, на предлог Управе за 

надзор над финансијским институцијама, а на седници одржаној 8.9.2016. године, доноси 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Одузима се дозвола за пружање платних услуга платној институцији „ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА 

ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЦОА д.о.о. Параћин“, са седиштем у Пaраћину, Вожда Карађорђа 4, матични број: 

20823330, ПИБ: 107543509 (у даљем тексту: Привредно друштво ЦОА д.о.о. Параћин) издата Решењем ИО 

НБС бр. 55 од 17. маја 2016. године. 

2. Дозвола за пружање платних услуга из тачке 1. изреке овог решења престаје да важи на дан доношења 

тог решења.  

3. Након престанка важења дозволе за пружање платних услуга, Привредно друштво ЦОА д.о.о. Параћин 

не може да закључује нове правне послове који се односе на платне услуге. 

4. Привредно друштво ЦОА д.о.о. Параћин дужно је да Агенцији за привредне регистре поднесе 

регистрациону пријаву о свим променама које су настале одузимањем дозволе Народне банке Србије за 

пружање платних услуга.   

5.  Ово решење се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на Интернет презентацији 

Народне банке Србије. 

 

 

 

 

ИО НБС бр. 73 

8. септембра 2016. године 

Београд 

 Председавајући 

Извршног одбора Народне банке Србије 

на седници одржаној  

8. септембра 2016. године 

В и ц е г у в е р н е р 

Народне банке Србије 

 

 

Веселин Пјешчић 


